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2015-09-29

MN § 114

Dnr MN 2015/123

Delårsrapport 2015 tertial 2
Sammanfattning
Efter årets andra tertial ska en andra delårsrapport upprättas för
Myndighetsstabens verksamhet. Rapporten utgår från stabens
verksamhetsplan för 2015.
Delårsbokslutet visar att verksamheten under andra tertialet 2015, stor
ärendetillströmning till trots, i stort sett bedrivits enligt plan.
Myndighetsstaben redovisar ett ekonomiskt överskott för perioden med en
prognos för året på plus 490 tkr. Myndighetsnämndens budget är i balans.
Bakgrund
Efter årets andra tertial ska en andra delårsrapport upprättas för
Myndighetsstabens verksamhet. Rapporten utgår från stabens
verksamhetsplan 2015-2017 med budget för år 2015. Planen antogs av
Myndighetsnämnden den 2 december november 2014, beträffande den del
som är nämndens ansvarsområde.
Verksamhetsplanen omfattar all verksamhet som bedrivs av
Myndighetsstaben. Detta innebär att planen också har antagits av
Kommunledningsutskottet. Därför redovisas delårsbokslutet både till
Myndighetsnämnden och till Kommunledningsutskottet.
Beslutsunderlag
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 17 september 2015
Delårsrapport tertial 2 2015 Myndighetsstaben
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden lägger Myndighetsstabens delårsbokslut till och med
augusti 2015, med godkännande till handlingarna.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Miljöchef
Bygglovchef
Räddningschef
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Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-09-29

MN § 115

Dnr MN 2015/121

Uppföljning av Myndighetsnämndens tillsynsplaner
2015 tertial 2
Sammanfattning
Uppföljning av den verksamhet som Myndighetsnämnden ansvarar för ska
ske varje tertial. Även uppföljning av nämndens egen budget ska ingå i
redovisningen.
Bakgrund
Myndighetsnämnden antog under § 17 i 2015:års protokoll tillsynsplaner för
nämndens ansvarsområde. Myndighetsstaben har nu genomfört en
inventering av vad som utförts under andra tertialet 2015 beträffande tillsyn.
Även en tillsynsplan för den interna kontrollen har fastställts under året av
Myndighetsnämnden. Rapportering ska göras till nämnden tertialvis.
Uppföljning av den interna kontrollen sker i ett separat dokument.
Beslutsunderlag
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 16 september 2015.
Budgetuppföljning för Myndighetsnämnden till och med augusti 2015.
Redovisning, daterad den 15 september 2015, av Myndighetsnämndens
verksamhet.
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutar att lägga redovisningen för tiden januari till
och med augusti 2015 med godkännande till handlingarna.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Miljöchef
Räddningschef
Bygglovchef
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MN § 116

Dnr MN 2015/122-100

Uppföljning av intern kontroll T2 2015
Sammanfattning
Ärendet återremitteras.
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Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-09-29

MN § 117

Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och
räddningstjänst 2015-2018
Sammanfattning
Ärendet utgår.
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Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-09-29

MN § 118

Dnr MN 2015/132

Verksamhetsplan 2016, Myndighetsstaben
Sammanfattning
Förslag till verksamhetsplan för Myndighetsstaben för 2016 med budget för
2016 har tagits fram. Myndighetsnämnden ansvarar för de delar av planen
som rör Myndighetsstabens myndighetsutövning.
Bakgrund
Ett förslag till verksamhetsplan för Myndighetstaben för 2016 med budget
för 2016 har tagits fram. Myndighetsnämnden ansvarar för de delar av
planen som rör Myndighetsstabens myndighetsutövning. I övrigt ansvara
kommunstyrelsen för verksamheten.
Beslutsunderlag
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 16 september 2015.
Förslag till verksamhetsplan 2016-2018 för Myndighetsstaben
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutar att anta Myndighetstabens verksamhetsplan för
åren 2016-2018 i den del som omfattar nämndens ansvar
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Miljöchef
Räddningschef
Bygglovchef
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Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-09-29

MN § 119

Dnr MN 2015/126

Långvak 3:5 Förhandsbesked
Sammanfattning
XX ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus på
fastigheten Långvak 3:5. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och
bygglagen meddelas att bygglov för den föreslagna nybyggnationen kan
påräknas med tillhörande villkor och upplysning med stöd av 9 kap. 31 §
plan- och bygglagen och förhandsbesked föreslås bli lämnat.
Beskrivning
XX ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus på
fastigheten Långvak 3:5. Fastigheten är registerad som obebyggd
lantbruksenhet med flera skiften. Den sökta etableringen är på ett obebyggt
skifte i anslutning till bebyggelse och sjön Ullen. Tomtplatsen enligt ansökan
är utanför strandskyddsområdet för Ullen.
Den sökta tomtplatsen är på 3000 kvm och tänkt byggnation hotar inte någon
skyddsvärd fauna eller flora.
Berörda grannar är hörda och berörda grannar på fastigheten 3:54 de önskar
information om vidare utveckling men har i övrigt inga synpunkter på
platsen lämplighet.
Byggnaden är enligt ansökan ett enklare fritidshus som saknar vatten och
avlopp.
Lagstiftning
För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen.
Översiktsplan 2007 antagen 2007-11-06 ges inga särskilda
rekommendationer eller restriktioner i denna del.
Beslutsunderlag
XX ansökan registerad den 1 juli 2015
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 21 september 2015
Situationsplan registerad den 1 juli 2015
Bedömning
Vid prövning av förhandsbeskedet ska platsens lämplighet bedömmas.
Övriga synpunkter på husets utformning och placering behandlas i den
efterkommande bygglovprövningen. Den föreslagna åtgärden uppfyller
kraven enligt 2 kap. 4-5 §§ plan- och bygglagen (markens lämplighet) och 8
kap. 9 § plan- och bygglagen och förhandsbesked föreslås bli lämnat.
Myndighetsnämndens beslut
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att
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Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-09-29

MN § 119 forts.
bygglov för den föreslagna nybyggnationen kan påräknas med tillhörande
upplysning med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.
Avgifter
Förhandsbesked 3 560 kr
Beslutet skickas till
Sökanden
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Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-09-29

MN § 120

Dnr MN 2015/128

Västra Sund 2:165 Förhandsbesked
Sammanfattning
XX ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus samt
garage på fastigheten Västra Sund 2:165. Fastigheten är belägen inom LISområde norr om Alviken. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och
bygglagen meddelas att bygglov för den föreslagna nybyggnationen kan
påräknas med tillhörande villkor och upplysning med stöd av 9 kap. 31 §
plan- och bygglagen och förhandsbesked föreslås bli lämnat
Beskrivning
XX ansöker om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus samt
garage på fastigheten Västra Sund 2:165. Enligt ansökan är det ett fritidshus
placerat över RH +50 enligt de riktlinjer som gäller vid byggnation i
anslutning till Glafsfjorden.
Anslutning till fastigheten sker på från befintlig vägförening (Wallinsvägen)
Berörda grannar är hörda utan erinran.
Enligt yttrande från Miljöstaben är det möjligt att lösa avloppsfrågan på
Västra Sund 2:165. Fastigheten är utanför vattenskyddsområdet och det är
endast tidsbegränsade tillstånd som kan ges för avloppsanläggningen.
Fastigheten är belägen inom normalriskområde med avseende på markradon
enligt markradonutredningen för Arvika kommun.
Lagstiftning
För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen.
Översiktsplan 2007 antagen 2007-11-06 anger området som LIS-område i
övrigt inga restriktioner
Beslutsunderlag
XX ansökan registrerad den 10 juli 2015
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse 21 september 2015
Situationsplan registerad den 10 juni 2015
Miljöstabens yttrande den 28 augusti 2015
Bedömning
Vid prövning av förhandsbeskedet ska platsens lämplighet bedömmas. Enligt
den fördjupade översiktplanen finns möjligheter till kompletterande
bebyggelse. Övriga synpunkter på husets utformning behandlas i den
efterkommande bygglovprövningen. Den föreslagna åtgärden uppfyller
kraven enligt 2 kap. 4-5 §§ plan- och bygglagen (markens lämplighet) och 8
kap. 9 § plan- och bygglagen och förhandsbesked föreslås bli lämnat.
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Myndighetsnämnden

2015-09-29

MN § 120 forts.
Myndighetsnämndens beslut
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att
bygglov för den föreslagna nybyggnationen kan påräknas med tillhörande
upplysning med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.
Upplysningar
Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § planoch bygglagen. Förhandsbesked gäller endast om bygglov för åtgärden söks
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9
kap. 39 § plan- och bygglagen.
Avgifter
Förhandsbesked 3 552 kr
Beslutet skickas till
Sökanden
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Myndighetsnämnden

2015-09-29

MN § 121

Dnr MN 2015/127

Västra Sund 2:120 Strandskyddsdispens
Sammanfattning
XX ansöker om strandskyddsdipsens för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Västra Sund 2:120. Fastigheten är idag bebyggd med hus som
sökanden ska riva och ersätta med byggnad enligt bygglovansökan. Skäl för
dispens är att marken har tagits i anspråk enligt miljöbalken 7 kap. 18 c §
punkt 1. Och strandskyddsdipsens föreslås bli lämnat.
Beskrivning
XX ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på
Västra sund 2:120. Fastigheten avstyckades 1967-12-21 och har en area på
1474 kvm. Tidigare har bygglov beviljades för tillbyggnad av fritidshus den
10 mars 1994, fritidshuset har en totalarea 62 kvm. Fastigheten är idag
bebyggd med tre byggnader och marken lutar mot Glafsfjorden.
Lagstiftning
För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen samt
strandskyddsförordnande.
Översiktplan (ÖP) 2007 antagen 2007-11-06 anger inga restriktioner för
området.
Åtgärden omfattas av kommunens besluträtt 7 kap. 18 b §.
Strandskydd på 200 meter råder för Glafsfjorden enligt 7 kap. 13 §.
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Åtgärden omfattas av förbuden enligt miljöbalken 7 kap. 15 § punkt 2.
Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar
eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet enligt 7 kap 18 c § punkt 1.
Beslutsunderlag
XX ansökan registerad den 26 augusti 2015
Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse den 14 september 2015
Situationsplan registerad den 14 september 2015
Bedömning
Enligt ansökan är det inom mark som tagits i anspråk. Befintliga byggander
kommer att rivas och ersättas med nytt hus. Byggnaden påverkar inte
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet samt
livsvillkor för djur- och växtlivet, strandskyddsdispens bör ges
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Myndighetsnämnden

2015-09-29

MN § 121 forts.
Myndighetsnämndens beslut
Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av
enbostadshus enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 18 c § punkt 1.
Hela fastigheten på 1474 kvm får tas i anspråk som tomtmark enligt
redovisad tomtplatsavgränsningen (7 kap. 18 f § MB).
Upplysningar
Strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser
inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutat inom fem år från den
dagen då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § MB)
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet gällande strandskydd inom tre
veckor från det att man tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas avvakta
tiden för överprövning.
Avgifter
Strandskyddsdispens 7 120 kr
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen
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MN § 122

Dnr MN 2015/129

Gylterud 1:53 Strandskyddsdispens
Sammanfattning
XX ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnation av fritidshus där det
befintliga huset ska rivas. Skäl för dispens är att marken redan tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1.
Beskrivning
XX ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnation av fritidshus på
fastigheten Gylterud 1:53. Fastigheten Gylterud 1:53 är bebyggd med
fritidshus och har en areal på 1295 kvm på land och är registerad som
småhusenhet, tomtmark till fritishus.
Den befintliga stugan önskar sökanden riva och uppföra ett nytt hus på den
platsen det ursprungliga huset var placerat. Enligt ansökan är huset 35 kvm
och saknar el, vatten och avlopp.
Hela fastigheten är inom strandskyddsområde för Örvattnet och den har
tagits i anspråkför boende. Placering av byggnad enligt situationsplan
registerad 11 september 2015.
Lagstiftning
För området gäller utomplansbestämmelser enligt plan- och bygglagen samt
strandskyddsförordnande.
Översiktplan (ÖP) 2007 antagen 2007-11-06 anger inga restriktioner för
området.
Åtgärden omfattas av kommunens besluträtt 7 kap. 18 b §.
Strandskydd på 100 meter råder för Örvattnet enligt 7 kap. 13 §.
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Åtgärden omfattas av förbuden enligt miljöbalken 7 kap. 15 § punkt 2.
Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar
eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet enligt 7 kap. 18 c § punkt 1.
Marken redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1
Beslutsunderlag
XX ansökan registerad den 11 september 2015
Myndighetsnämndens tjänsteskrivelse den 21 september 2015
Situationsplan registerad den 11 september 2015
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Myndighetsnämnden
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MN § 122 forts.
Bedömning
Enligt ansökan är det inom mark som tagits i anspråk. Byggnaden påverkar
inte förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet samt
livsvillkor för djur- och växtlivet, strandskyddsdispens bör ges
Myndighetsnämndens beslut
Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av
fritidshus enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 18 c § punkt 1.
Hela fastigheten 1295 kvm får tas i anspråk som tomtmark enligt redovisad
tomtplatsavgränsningen (7 kap. 18 f § MB).
Placering av fritidshus enligt situationsplan registerad 11 september 2015 (7
kap. 18 f § MB)
Upplysningar
Strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser
inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutat inom fem år från den
dagen då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § MB)
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet gällande strandskydd inom tre
veckor från det att man tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas avvakta
tiden för överprövning.
Avgifter
Strandskyddsdispens 7 120 kr
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen
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MN § 123

Dnr MN 2015/130

Apotekaren 7 Omklassning hiss
Sammanfattning
Eiendomsvekst i Wärmland AB ansöker om omklassning av personhiss till
varuhiss på fastigheten Apotekaren 7. Hissen tillgodoser förbindelse till
varulager på plan 1 för butikerna i markplan i fastigheten.
Omklassning med stöd av 8 kap. 6 § punkt 1 föreslås godkännas.
Beskrivning
Eiendomsvekst i Wärmland AB ansöker om omklassning av personhiss till
varuhiss på fastigheten Apotekaren 7. Hissen, som är placerad i den norra
delen av byggnaden, tillgodoser varulager på plan 1 för butikerna i markplan
i fastigheten och allmänheten har inte tillträde till hissen. I byggnaden finns
en ytterligare personhiss som betjänar allmänheten och går mellan samtliga
plan och kan användas av personalen i markplan för att nå planet ovan om
det skulle behövas.
En varuhiss får enbart transportera gods och inte personer.
Vid omklassning till varuhiss ska invändiga knappar monteras bort/göras
otillgängliga så att man inte kan åka med i hissen med varor.
En omklassning av person- och varuhiss kräver ett medgivande från
tillsynsnämnden.
Lagstiftning
Plan- och bygglagen (2010:900)
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra
motordrivna anordningar (BFS 2012:11 H 14)
Beslutsunderlag
Eiendomsvekst i Wärmland AB ansökan registrerad den 11 augusti 2015
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse registrerad den 14 september 2015
Planritning registrerad den 11 augusti 2015
Bedömning
Då lokalerna som hissen betjänar är arbetslokaler och inte är tillgängliga för
allmänheten kan undantag från utformning- och egenskapskraven göras då
kraven är obefogade med hänsyn till arten av verksamhet som lokalen är
avsedd för.
Myndighetsnämndens beslut
Medge omklassning av personhiss till varuhiss med stöd av 8 kap. 6 § punkt
1 plan- och bygglagen
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Avgifter
Anmälan 1 600 kr
Beslutet skickas till
Sökande
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MN § 124

Dnr MN 2015/131

Sinclair 7, föreläggande med anledning av
nedskräpning
Sammanfattning
Klagomål gällande nedskräpning med skrotbil på fastigheten Sinclair 7 har
inkommit till Miljöstaben. Inspektion har visat att klagomålet är befogat. På
en plats dit allmänheten har insyn står en skrotbil/fordonsvrak och runt
omkring ligger glassplitter. Förutom nedskräpning bedöms uppställningen
medföra en risk för förorening av framförallt vatten. Myndighetsstaben har
upprättat ett förslag till beslut om föreläggande som handlar om att XX, som
äger bilen, ska transportera bort den och glaset därifrån. Om det inte sker
inom utsatt tid föreslås Myndighetsnämnden att ge uppdrag till en
bilskrotningsanläggning att skrota bilen och debitera XX för samtliga
kostnader.
Bakgrund
Klagomål gällande nedskräpning med skrotbil på fastigheten Sinclair 7
inkom till Miljöstaben den 1 samt den 4 september 2015. Med anledning av
detta gjorde Miljöstaben en inspektion på fastigheten den 8 september 2015
och kunde konstatera att klagomålet var befogat.
Beskrivning
På parkeringen i fastighetens sydvästra hörn står en svart Ford Sierra med
registreringsnummer BFG 010. Rutor och lyktor är krossade och högra sidan
kraftigt tilltryckt. Runt omkring bilen ligger glassplitter (se bilder i bilaga 1).
Bilen står på asfalt cirka 5 meter från en dagvattenbrunn. Allmänheten har
insyn till bilen från den förbipasserande Korpralsvägen samt från väg 175.
Även från omkringliggande industrifastigheter är det insyn (se karta i bilaga
2). Enligt anmälan har bilen stått på platsen i flera månader.
Bilen är registrerad på XX. Den har körförbud sedan den 1 mars 2015 och är
avställd (se registerutdrag från Transportstyrelsen i bilaga 3). Miljöstaben har
vid flera tillfällen försökt nå XX via telefon utan resultat. Han har också via
meddelande på mobilsvar ombetts kontakta Miljöstaben angående bilen.
Lagstiftning
Enligt 15 kap. 30 § miljöbalken (1998:808) får ingen skräpa ned utomhus på
en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller
vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta
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de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. De olika åtgärder som kan vara aktuella ska
genomföras så snart det finns skäl att anta att verksamheten eller åtgärden
kan ge upphov till sådana konsekvenser.
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten bl.a. meddela de
förelägganden som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken ska efterlevas.
Tillsynsmyndigheten får enligt 26 kap. 26 § miljöbalken också bestämma att
beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.
Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten begära in de
uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.
Enligt 26 kap. 18 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse
ska vidtas på den felandes bekostnad.
Beslutsunderlag
Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 16 september 2015.
Anmälan om nedskräpning inkommen till Miljöstaben via e-post den 4
september 2015.
Bedömning
Miljöstaben bedömer att bilen är att betrakta som en skrotbil/fordonsvrak.
Detta utifrån att den är i dåligt skick och bedöms ha ringa värde. Intrycket
förstärks av att den stått övergiven flera månader på platsen, är avställd och
har körförbud.
Miljöstaben bedömer att uppställningen av skrotbilen/fordonsvraket på
fastigheten Sinclair 7 liksom glaset som ligger omkring bilen innebär en
nedskräpning. Att skräpa ner innebär att man lämnar saker efter sig, som t ex
plåt, glas, plast, papper eller annat liknande. I definitionen plåt ingår t.ex.
fordonsvrak. Uppställningen av skrotbilen/fordonsvraket bedöms
vanprydande och allmänheten har insyn till platsen från Korpralsvägen samt
från väg 175. Även från omkringliggande industrifastigheter är det insyn.
Uppställningen av skrotbilen/fordonsvraket bedöms också medföra en risk
för förorening av framför allt vatten eftersom läckage av vätskor t ex
drivmedel, oljor, spolarvätska och kylarvätska riskerar att ske och då med
största sannolikhet rinner ner i den dagvattenbrunn som finns ca 5 meter från
bilen.
Utifrån detta bedömer Miljöstaben att skrotbilen/fordonsvraket behöver
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forslas till auktoriserad bilskrot eller till en uppställningsplats som
allmänheten inte har insyn till och där den inte riskerar att förorena mark
eller vatten. Det kan t ex vara inomhus på hårdgjord yta. Miljöstaben
bedömer också att avfall såsom glaset som ligger runt bilen behöver städas
upp och lämnas till godkänd avfallsanläggning. För att inte riskera att
problemet bara flyttas till annan plats bedöms det skäligt att begära att XX
efter borttransport ska inkomma med intyg från auktoriserad bilskrot
alternativt redovisning av den uppställningsplats till vilken fordonet flyttats.
Då Miljöstaben inte kommit i kontakt med fordonets ägare och då det ses
som viktigt att uppstädningsprocessen inte förhalas så att vätskor börjar läcka
ut bedöms det nödvändigt att förelägga XX att städa upp samt att besluta om
att uppstädning på XX bekostnad kommer att ske om han inte själv städar
inom angiven tid.
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden förelägger med stöd av 26 kap. 9, 21 och 26 §§
miljöbalken (1998:808) samt 15 kap. 30 § och 2 kap. 3 § samma lag
XX att på fastigheten Sinclair 7 i Arvika kommun vidta följande åtgärder:
Bortforsla svart Ford Sierra med registreringsnummer BFG 010 till
auktoriserad bilskrot eller till en uppställningsplats som allmänheten inte har
insyn till och där fordonet inte riskerar att förorena mark eller vatten. Det kan
t ex vara inomhus på hårdgjord yta. Se bilaga 1 och 2 för bilder på fordonet
och karta över dess placering. Skrotning eller flyttning ska ha skett senast två
veckor efter att detta beslut delgivits.
Städa bort avfall såsom glas som ligger utspritt runt omkring ovan nämnda
bil, BFG 010. Städningen ska ha skett senast två veckor efter att detta beslut
delgivits.
Inkomma till Myndighetsnämnden i Arvika kommun med intyg från
auktoriserad bilskrot om att BFG 010 skrotats alternativt redovisning av den
uppställningsplats till vilken fordonet flyttats. Uppgifterna ska inkomma
senast tre veckor efter att detta beslut delgivits.
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 18 § miljöbalken
(1998:808) att ge uppdrag till en bilskrotningsanläggning att skrota bilen
(BFG 010) och debitera XX för samtliga kostnader om föreläggandet inte
efterlevs inom utsatt tid.
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Detta beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.
Upplysningar
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen (bilaga).
Beslutet skickas till
XX, mb
Eiendomsvekst i Wärmland 2 AB, Captiva Capital Partner As,
Drottninggatan 21, 652 25 KARLSTAD, kopia för kännedom
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Västra Sund 2:192 - ansökan om tillstånd att inrätta
avloppsanordning (paketreningsverk)
Sammanfattning
XX har ansökt om att på Västra Sund 2:192 få inrätta en avloppsanordning
dit WC samt bad-, disk- och tvättvatten kommer att ledas.
Ansökan avser inrättande av ett paketreningsverk av typen Klaro 20 VPI för
fyra hushåll. Efter reningsverket leds vattnet via en slang vidare till en
utsläppspunkt 75 meter ut från stranden och på ett djup av 12 meter. Hela
anläggningen är sluten fram till dess att utsläppet av behandlat avloppsvatten
sker i sjön.
Berörda ägare till intilliggande fastigheter har getts möjlighet att yttra sig
över ansökan. Två av dem anser att utsläppspunkten ska förläggas längre ut,
en av dem vill att myndighetsnämndens beslut säkerställer att dricksvattnet
inte påverkas.
Myndighetsnämnden föreslås besluta att lämna ett tidsbegränsat tillstånd till
år 2020 för den sökta anläggningen med den ändringen att utsläppspunkten
ska förläggas minst 150 meter ut från stranden. Den aktuella vattentäkten
bedöms på grund av läge och avstånd inte påverkas. Samtidigt påpekas i
myndighetsstabens tjänsteskrivelse att det alltid är verksamhetsutövaren som
är ansvarig för en enskild avloppsanläggning.
Bakgrund
XX har ansökt om att på Västra Sund 2:192 få inrätta en avloppsanordning
dit WC samt bad-, disk- och tvättvatten kommer att ledas. Anläggningen
dimensioneras för fyra hushåll.
Beskrivning
Ansökan avser inrättande av ett paketreningsverk av typen Klaro 20 VPI för
fyra hushåll. Efter reningsverket leds vattnet via en slang vidare till en
utsläppspunkt 75 meter ut från stranden och på ett djup av 12 meter. Hela
anläggningen är sluten fram till dess att utsläppet av behandlat avloppsvatten
sker i sjön.
XX avser att teckna ett serviceavtal med Klaro.
Berörda ägare till intilliggande fastigheter har getts möjlighet att yttra sig
över ansökan.
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Fastighetsägarna till Västra Sund 2:215, 2:218, 2:224 och 2:156 har
invändningar och kommentarer mot ansökan.
Fastighetsägaren till Västra Sund 2:215 och 2:224 anser att utsläppspunkten
ska förläggas 150 meter ut från stranden så att den kommer utanför udden
norr därom. Om reningsverket skulle gå sönder så är fastighetsägaren oroad
för att avloppsvattnet kommer att ödelägga eventuella borrade vattentäkter
på sina fastigheter.
Fastighetsägaren till Västra Sund 2:218 vill att myndighetsnämndens beslut
till fullo säkerställer att hans dricksvatten inte påverkas.
Fastighetsägaren till Västra Sund 2:156 anser att stranden där
avloppsledningen ska gå ut i sjön är en av de få orörda stränderna efter hela
den nordöstra sidan av Glafsfjorden. Man ska vara ytterst försiktig och
varsam så att dess ursprunglighet inte förstörs. Vidare så föreslår han att
avloppet förlängs så att spillvattnet hamnar i det strömmande vattnet som
passerar utanför den norra udden.
Lagstiftning
Av 1 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) framgår bland annat att balken skall
tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och
olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan.
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:898) ska alla som bedriver eller avser att
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta
de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
9 kap. 7 § miljöbalken föreskriver bland annat att avloppsvatten skall avledas
och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för
människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar
utföras.
Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd krävs det tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en
eller flera vattentoaletter ska anslutas till.
Av 16 kap. 2 § miljöbalken framgår bland annat att tillstånd meddelade med
stöd av balken får förenas med villkor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

24 (33)

Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-09-29

MN § 125 forts.
Beslutsunderlag
Avloppsansökan inlämnad 28 augusti 2015.
Miljöstabens tjänsteskrivelse 18 september 2015.
Bedömning
Miljöstaben konstaterar att Klaros anläggning är provad och certifierad enligt
EN 12566-3. Anläggningen renar (ur både miljö- och hälsoskyddssynpunkt)
vattnet till motsvarande hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets Allmänna
Råd NFS 2006:7 om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten.
Miljöstaben delar de invändningar som framförts från fastighetsägarna till
Västra Sund 2:215, 2:224 och 2:156 om att avloppsutsläppet ska ske längre
ut i Glafsfjorden.
Miljöstaben delar också yttrandet som fastighetsägaren till Västra Sund
2:156 har om att man i möjligaste mån skyddar stranden där avloppet ska gå
ut i Glafsfjorden.
Att det i myndighetsnämndens fattade beslutet till fullo säkerställer att
grannars nuvarande och kommande vattentäkter inte kommer att påverkas är
omöjligt att förutse. Ansvaret för en enskild avloppsanläggning vilar alltid på
verksamhetsutövaren.
Enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken ska alla som bedriver eller
avser att bedriva en verksamhet skaffa sig den kunskap som behövs med
hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa
och miljön mot skada eller olägenhet. Vidare ska alla som bedriver eller
avser att bedriva en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Det är miljöstabens bedömning att anläggningen, genom att utföras på det
sätt som redovisats i ansökan och med tillägget att utsläppspunkten ska dras
150 meter ut, inte påverkar vattenkvaliteten i Glafsfjorden på ett sätt som
innebär risker för människors hälsa eller miljön. Tänkt plats för
reningsverket ligger i cirka 60 meter norr om vattentäkten på Västra Sund
2:218. Någon risk för dricksvattenpåverkan bedöms inte föreligga.
Med tanke på den utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp som kan
komma att ske i området inom den närmaste tioårsperioden bör ett tillstånd
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begränsas så att det gäller till samma datum som tidigare tidsbegränsade
tillstånd i området. Vid en sådan utbyggnad kommer fastigheten att anslutas
och reningsverket tas då bort.
Myndighetsnämndens beslut
Med stöd av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd beviljas XX, tillstånd för ett avloppsreningsverk av fabrikatet
Klaro, modellen 20 VPI, på fastigheten Västra Sund 2:192. WC och bad-,
disk- och tvättvatten får anslutas till reningsverket.
Med stöd av 16 kap. 2 § (1998:808) miljöbalken förenas tillståndet med
följande villkor:
1. Anläggningen ska utföras enligt ansökan och på det sätt som
leverantören/tillverkaren anvisar samt enligt Naturvårdsverket Fakta – Små
avloppsanläggningar (NFS 2006:7)
2. Tillståndet är tidsbegränsat och gäller till och med den 31 juli 2020. I det
fall kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp inte finns framdraget vid
tiden för utgången av detta tillstånd kan tillståndet – efter ansökan –
förlängas.
3. Reningsverket ska förankras i marken på ett betryggande sätt.
4. Från reningsverket ska en sluten utloppsledning läggas ut i
sjön.
5. Utloppsledningen ska förankras på ett betryggande sätt i
sjöbotten. Ledningen ska avslutas på ett djup av minst 5 meter för att minska
risken att behandlat avloppsvatten blandas med ytvatten. Utsläppspunkten
ska, oavsett var djupet 5 meter uppnås, ligga minst 150 meter från land
(gäller både land som hör till egen eller andras fastigheter). Ledningen kan
lämpligen vara av typ PEM-slang med minst 50 mm diameter.
6. Vid nedläggandet av utloppsledningen ska största möjliga hänsyn tas till
den orörda stranden.
7. Tillståndet för utförandet av anläggningen gäller i fem år men förfaller om
arbetet inte påbörjats inom två år.
8. Arvika Teknik AB – Administrativa staben ska kontaktas när
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anläggningen tas i bruk så att reningsverket kommer med i kommunens
slamtömningsrutiner.
Upplysningar
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Besvärshänvisning bifogas.
Ett serviceavtal med leverantören eller motsvarande bör finnas.
En kopia av detta bör sändas till Miljöstaben.
Om anläggningen helt eller delvis ligger inom annan fastighetsägares mark
ska dennes tillstånd inhämtas. Avtalet bör regleras genom servitut.
En anmälan om vattenverksamhet ska göras till Länsstyrelsen Värmland,
Miljöskydd & Förvaltning, om utloppsledningens dragning i vatten påverkar
allmänna eller enskilda intressen. Endast om det är helt uppenbart att sådana
intressen inte påverkas behöver ingen anmälan göras.
Anmälningsblanketten ”Anmälan om vattenverksamhet” finns på
Länsstyrelsen Värmlands hemsida.
Avgifter
Kostnaden för detta tillstånd är 5 148 kronor. Räkning skickas separat.
Beslutet skickas till
XX (mb)
XX (mb)
XX (mb)
XX (mb)
Arvika Teknik AB – Administrativa staben
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Dnr MN 2015/3-100

Anmälningsärenden
Beslutsunderlag
Listan med anmälningsärenden den 16 september 2015
Myndighetsnämndens beslut
Listan över anmälningsärenden läggs med godkännande till handlingarna.
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Dnr MN 2015/4-100

Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben
Sammanfattning
Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän,
ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen
delegeringsordning, dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden.
Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att
återkalla delegeringen.
Delegeringsbeslut avseende perioden fram till och med den 16
september 2015
Anmälan av värmepump
Avloppsärenden
Byggärende
Registrering av livsmedelsanläggning
Riskklassificering av livsmedelsanläggning
Beslut enligt livsmedelslagstiftningen
Beslut enligt Miljöbalken
Yttrande över förfrågan om komplettering av tillståndsansökan för fortsatt
drift av tryckimpregneringsanläggning
Yttrande inför anläggande av parkeringsplatser
Yttrande över anmälan om vattenverksamhet
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 16 september 2015
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
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Dnr MN 2015/6-100

Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
Sammanfattning
Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän,
ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen
delegeringsordning, dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden.
Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att
återkalla delegeringen.
Delegeringsbeslut avseende perioden fram till och med den 17 september
2015
Dispensansökan för rengöring
Ansökan tillstånd brandfarlig vara
Ansökan om tillstånd brandfarlig vara samt anmälan om föreståndare
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 17 september 2015
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
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Dnr MN 2015/5-100

Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovenheten
Sammanfattning
Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän,
ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen
delegeringsordning, dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden.
Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att
återkalla delegeringen.
Delegeringsbeslut avseende perioden fram till och med den 18
september 2015
Bygglov
Startbesked
Slutbesked
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 18 september 2015
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

31 (33)

Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-09-29

MN § 130

Dnr MN 2015/9-100

Underrättelser Lantmäteriet
Beslutsunderlag
Lista över Lantmäteriförrättningar till och med den 18 september 2015
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av Lantmäteriförrättningar.
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2015-09-29

MN § 131

Studiebesök
Sammanfattning
Myndighetsnämnden och dess tjänstemän har under förmiddagen besökt
olika platser i Arvika Kommun som ligger inom deras intresse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden

2015-09-29

MN § 132

Dnr MN 2015/136

Hamnen 1:2 Tidsbegränsat bygglov
Sammanfattning
Ärendet återremitteras.
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Utdragsbestyrkande
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